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• Sustentabilidade na administ. pública (A3P); 
• Vulnerabilidade identificada nos PPAs; 
• Consumo de energia e emissões em IP; 
• Resolução Aneel nº 587 de 10/12/13; 
• Emenda Constitucional nº 39, de 19/12/2002; 
• Transição tecnológica em IP; 
• Ausência de modelos analíticos; 

Motivação (1) 



• Áreas urbanas : 
– 80 % da produção econômica,  
– 60 a 80 % do consumo de energia, 
– 75 % das emissões de CO2 equivalentes; 

• Cidades:  recursos naturais X soluções eficientes; 
• Economia Ambiental  X  Economia Ecológica (=> 

comportamento); 
• Tomada de decisão em sustentabilidade urbana 

carece de modelos. 
 

Motivação (2) 



IP no Brasil 

Fonte: Soares, 2015. 



“... é alcançada por meio da entrega de bens e 
serviços que satisfaçam as necessidades humanas e 
tragam qualidade de vida a preços competitivos, 
reduzindo progressivamente o impacto ecológico e 
a intensidade de recursos ao longo do Ciclo de Vida 
a um nível pelo menos em linha com a capacidade 
de suporte estimada da Terra.” 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - WBCSD, 1996. 

Ecoeficiência  



Tecnicas de Análise 
Ferramenta / Método ACV ACCV 

Propósito comparar o desempenho ambiental 
Determinar o custo-efetividade de 
investimentos alternativos 

Atividades que são considerados 
parte do "Ciclo de Vida" 

processos ligados ao ciclo de vida 
físico do produto 

Atividades que causam custos 
diretos ou benefícios para o 
tomador de decisão 

Fluxos considerados 
Poluentes, recursos e fluxos inter-
processos de materiais e energia 

Custo e benefícios monetários que 
impactam diretamente o decisor 

Unidades para os fluxos rastreados 
(inventariados) 

massa e energia, ocasionalmente, 
volume e outras unidades físicas 

Unidades monetárias (por exemplo: 
dólares, euros, etc.) 

Aspectos temporais e alcance 
O tempo de duração dos processos 
e liberação dos fluxos para consumo 
é tradicionalmente ignorado 

O tempo é crítico. Usa-se o valor 
presente (desconto) de custos e 
benefícios 



Roteiro 



Avaliação econômica 
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Avaliação ambiental 
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“Eficientização de 561.490 pontos de IP com: 

• ampliação para 637.490 em cinco anos; 

• incluindo a operação; 

• com a qualidade mínima  da ABNT NBR 5101:2012,  

• durante 20 anos.” 

Unidade funcional 

1. INTRODUÇÃO 
2. REFERENCIAL 
3. MÉTODO 
4. RESULTADOS 
5. DISCUSSÃO 
6. CONCLUSÕES 
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Cenários  

• Cenário 1: “Ecodesenvolvimento”; 
• Cenário 2: “Deterioração Econômica”; 
• Cenário 3: “Modernização a serviço do usuário”. 

1. INTRODUÇÃO 
2. REFERENCIAL 
3. MÉTODO 
4. RESULTADOS 
5. DISCUSSÃO 
6. CONCLUSÕES 
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Sistema 
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Cenário 1: ecodesenvolvimento 
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Cenário 2: deterioração econômica 
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Cenário 3: modernização a serviço do usuário 
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• Empreendimentos de IP podem ser priorizados 
quanto à ecoeficiência; 

• Protocolo promove transparência, objetividade e 
replicabilidade nas decisões  sobre IP; 

• Análise um tanto complexa para aplicação direta 
pelo gestor; 

• Para potencializar análise é preciso explicitar e 
definir alguns parâmetros nas licitações. 
 

Conclusões  



Obrigado! 
Fico à disposição. 

 
Contatos: (11) 3767-4588 

 
osanchez@ipt.br ou 

osanchezjunior@gmail.com 
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